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چكیده
نظام حقوق مالياتی بين المللی، هم سو با تحوالت اخيِر روند جهانی شدن، در حال نزدیک شدن هرچه بيشتر 
به رویه های اتخاذ شده توسط سازمان جهانی تجارت است. در همين راستا كشورهای جهان تالش می كنند 
قوانين تجاری داخلی خود از جمله قوانين مالياتی را به گونه ای تغيير دهند كه با اصول پذیرفته شدۀ این سازمان 
هماهنگ شود. با وجود تاكيد بر لزوم هماهنگ سازی قوانين داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در برنامه 
پنجم توسعه، مواردی از اعمال رویه های تبعيض آميز بر كاال، خدمات و سرمایه های با منشاء خارجی در قانون 
ماليات های مستقيم وجود دارد كه الزم است با اصالح آنها، روند پيوستن كشور به این سازمان تسهيل گردد. 
مواردی از اقدامات تبعيض آميز در قانون ماليات های مستقيم، اعمال نرخ های متفاوت مالياتی بر فعاليت های 
مشابه انجام شده توسط شركت های خارجی در مقایسه با شركت های ایرانی از قبيل فعاليت های پيمانكاری و 

واگذاری حقوق مالكيت های فكری می باشد كه نيازمند اصالح است.
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1- مقدمه
در طول دو دهۀ گذشته جریان تجارت جهانی تحت تاثير رویه های اتخاذ شده از سوی سازمان تجارت 
جهانی1 با اعمال فشار بر حذف موانع تعرفه ای و یا كاهش شدید آنها درصدد حذف موانع گردش كاال و 

خدمات، ميان كشورها بوده است. 
با كاهش تعرفه ها در نتيجۀ برگزاری مذاكرات دوره ای چندجانبه به خصوص تحت موافقت نامه گات2 در 
پنجاه سال گذشته، اكنون توجه بيشتر به موانع غير تعرفه ای از جمله ماليات های مستقيم داخلی، معطوف 
گردیده است چرا كه كشورها نگرانند اعمال ماليات های داخلی موجب خنثی شدن اثر كاهش تعرفه ها در 
روند تجارت جهانی گردد. شاهد این مدعا، رای ارگان حل و فصل اختالفات سازمان جهانی تجارت عليه 
قانون شركت های فروش خارجی3 ایاالت متحده است كه منجر به وضع باالترین نرخ جریمه در تاریخ 
اختالفات سازمان تجارت جهانی گردید. از سوی دیگر با وجود چربش بخش خدمات بر سه چهارم توليد و 
كار در كشورهای صنعتی، این گونه تصور می شود كه موانع غير تعرفه ای از جمله مقررات داخلی می تواند 
موانع جدی در مسير گسترش برون مرزی این خدمات باشد و در نهایت بر جریان مستقيم سرمایه گذاری 

خارجی كه مستلزم حضور نزدیک در كشور هدف است، تاثير منفی بگذارد.
 در نتيجه این تاثير بالقوه بر تجارت بين الملل و جریان سرمایه گذاری است كه مقررات ماليات ستانی 
این سازمان محدود به حصول  البته توجه  كشورها زیر ذره بين سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است. 
اطمينان از هماهنگی كشورهای عضو با مقررات مختلف موافقت نامه های آن نيست و صرف نظر از این 
موضوع، اقدامات، تدابير و سياست های مالياتی كشورهای عضو تحت معاینه دقيق مكانيزم بازبينی خط و 
مشی تجاری4 این سازمان قرار دارند تا بدین ترتيب حتی تدابير مالياتی غير مصرحه در توافقات كه دارای 
)دالی،  قرار گيرند  مالياتی ممنوعه هستند، مورد شناسایی  یا غير  مالياتی  تدابير  با  اقتصادی مشابه  اثرات 

.)2 :2005
 كشور ما در تاریخ 26 سپتامبر 1996 درخواست خود برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را تقدیم 
مقامات مربوط نمود. با وجود تمایل دولتهای ایران كه از آن زمان به سر كار آمده اند، هنوز این موضوع 
به طور جدی از سوی دو طرف پيگيری نشده است5 كه به معنای عدم سازگاری قوانين و مقررات داخلی 
1. World Trade Organization )WTO)
2. General Agreement on Tariffs and Trade )GATT)
3. Foreign Sales Corporations )FSC)
4. Trade Policy Review Mechanism )TPRM)
5. »با اینكه ایران در سال 1996 تقاضای عضویت را تسليم نمود ولی بيش از 9 سال طول كشيد، تا اینكه در سال 2005 كارگروهی تشكيل شد كه هنوز، 

حتی یک جلسه نيز تشكيل نداده است« )شيروی، 118:1392(
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ما با موازین مورد انتظار سازمان تجارت جهانی می باشد. لزوم هم سویی قوانين و مقررات تجاری داخلی با 

مقررات بين المللی در قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.1
نياز به شفاف سازی و هم سویی  از این ذكر شد یكی از شاخه های مقررات داخلی كه   چنان كه پيش 
و  مستقيم  ماليات های  از  اعم  داخلی  ماليات ستانی  مقررات  دارد،  جهانی  شده  پذیرفته  استانداردهای  با 
غيرمستقيم است. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد كه »آیا مقررات مالياتی داخلی 
ایران و به طور كلی حقوق مالياتی كشور با رویه نظام بين المللی ماليات ستانی مطابقت و هماهنگی دارد 
یا خير«. برای نيل به این منظور باید ابتدا مبانی و اهداف آزادسازی تجاری كه بر رژیم بين المللی ماليات 
ستانی تاثيرگذار هستند شناسایی گردیده و آن گاه ميزان تطبيق پذیری قوانين داخلی با آنها بررسی گردد تا 
روشن شود آیا رویكرد مالياتی داخلی كشور به اصالحات نياز دارد یا خير. الزم به توضيح است كه روش 
تحقيق مورد استفاده در این مقاله جمع آوری اسناد و منابع به روش كتابخانه ای و تحليل محتوا به شيوه 

كيفی و استنباطی توسط نویسندگان بوده است.
2- مروری بر ادبیات تحقیق 

2-1- نظام بین المللی مالیاتی 
 امروزه در این خصوص كه یک نظام بين المللی مالياتی در محتوای زنجيرۀ معاهدات بين المللی مالياتی 
این است  این بحث  فایده عملی  ندارد.  قابل تشخيص است، مناقشه ای وجود  و قوانين داخلی كشورها 
كه كشورها مختار نيستند به دلخواه خود، خط و مشی ماليات ستانی مشخصی را دنبال كنند بلكه باید در 
چارچوب نظام پذیرفته شدۀ بين المللی كه هم پای نظام حقوق بين الملل در حال تغيير و گسترش است، 
سياست گذاری كنند. البته مبادرت به اقدام یک جانبه ممكن است اما محدودیت هایی دارد و عموما كشورها 
تمایلی ندارند اقدامات یک سویه ای اتخاذ كنند كه هنجارهای پذیرفته شده در این نظام بين المللی را زیر 

پا گذارد )یوناه ،2007: 1(. 
 بر این اساس كسانی بوده اند كه اساسا وجود چنين نظام بين المللی مالياتی را انكار كرده اند. مانند دیوید 
روزنبلوم كه معتقد بود در دنيای واقعی تنها قوانين مالياتی مختلف كشورها وجود خارجی دارند كه مبين 
تفاوت های زیادی با یكدیگرند. اما نویسندگانی چون ریون یوناه، مایكل كوبتسكی، پيتر هریس و دیوید 
اوليور با به رسميت شناختن وجود نظام بين المللی مالياتی، ضمن تاكيد بر وجود ترمينولوژی مشترك این 

با قوانين و مقررات  ایجاد هم سویی قوانين و مقررات بخش تجاری كشور  این قانون مقرر می دارد: دولت موظف است ضمن  1. بند »و« ماده 104 
اتحادیه های منطقه ای و بين المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده سازی و توانمندسازی اركان اقتصادی كشور برای عضویت در سازمان 

تجارت جهانی اقدام قانونی نماید.
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حوزه، مباحث مفصلی در تفسير آن منتشر نموده اند. مایكل كوبتسكی با ارائه تعریف گسترده ای از نظام 
بين المللی مالياتی آن را این گونه تعریف كرده است: » وضع ماليات بر معامالت فرامرزی كه شامل دو 
حوزه اصلی اجرایی است: نخست وضع ماليات بر اشخاص )حقيقی و حقوقی( كه مقيم یک كشور هستند 
بر  ماليات  دوم وضع  و  اقامتی1(؛  ستانی  )ماليات  می دهند  انجام  آن كشور  مرزهای  از  خارج  معامالتی  و 
اشخاصی كه مقيم كشور مورد نظر نيستند اما درون مرزهای آن كشور معامالتی انجام می دهند )ماليات 

ستانی سرزمينی2(«)كوبتسكی،2011 :12(.
در خصوص نظام حقوقی ماليات ستانی داخلی ایران نيز تأليفاتی جهت تبيين ماهيت این مبحث منتشر 
شده است و با توجه به موضوع این مقاله می توان به تحليل »ميرمحسن طاهری« از لزوم تأكيد بر اصل 
عدم تبعيض در حقوق مالياتی ایران كه در پرتو مباحث حقوق بشری مطرح شده است، اشاره كرد. هم چنين 
جایگاه رویه قضایی در نظام حقوق مالياتی ایران نيز توسط همين نویسنده و جایگاه و اختيارات دستگاه 

مالياتی در این نظام توسط »ولی رستمی« به بهترین نحو مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. 
با این حال تأكيد این مقاله بر جنبه های بين المللی حاكم بر روند تجارت بين المللی در سایه تدابير سازمان 
بر موافقت نامه های سازمان تجارت  نامه های اصلی آن می باشد. اهداف حاكم  تجارت جهانی و موافقت 
جهانی و آنهایی كه بر اصول ماليات ستانی بين المللی داللت دارند، در مسير مشتركی سير می كنند و آن 
رفع موانع مرزی جریان گردش كاال، خدمت، سرمایه، نيروی كار و فناوری با هدف تخصيص بهينه تر 
منابع جهانی و در نهایت حصول استانداردهای زندگی بهتر در گسترۀ جهان است. در واقع برای كشورهایی 
كه می خواهند ميزان درآمد مالی خود را افزایش دهند، بين المللی سازی درآمدهای مالياتی متعاقب كسب 
درآمدهای بين المللی از كسب و كار، تجارت، سرمایه گذاری و قراردادهای استخدامی، راهكار مناسبی است 

) النگ و تسوگر، 2002: 1( 
 با این وجود تفاوت هایی هم ميان مبانی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی و توافقات بين المللی 
مالياتی به چشم می آید. به  خصوص این امر در مورد اصول عدم تبعيض3 و اقدام متقابل4 برجستگی بيشتری 
دارد. هم چنين روش حل و فصل اختالفات5 نيز در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی عالوه بر داشتن 

ضمانت اجرای كارآمدتر، تفاوت هایی با معاهدات مالياتی دارد. 

1. Residence Taxation
2. Territorial Taxation
3. Non-Discrimination
4. Reciprocity
5. Dispute Settlement
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 از آنجا كه قواعد موافقت نامه گات تنها معطوف به موانع وارداتی كاالها بوده است، از نظر بسياری این 
قواعد بيشتر متوجه ماليات های غيرمستقيم بوده و فقدان طرح دعاوی و عدم بروز اختالف تا مدت ها در این 
خصوص، خود شاهدی بر این ادعا محسوب می شده است و فرض عمومی این بوده است كه ماليات های 
مستقيم ارتباط چندانی با محصوالت كاالیی ندارند. ليكن گزارشات اخير گروه رسيدگی كننده به اختالف 
در خصوص دعوای FSC در سازمان جهانی تجارت كامال آشكار نمود كه ماليات های مستقيم نيز مشمول 

ماده سه موافقت نامه گات می باشند1. 
 هم چنين مایكل دالی معتقد است ماليات های مستقيم داخلی همانند ماليات های غيرمستقيم )از جمله 
تعرفه های گمركی( مشمول مقررات سازمان جهانی تجارت می باشند و مقررات چندجانبه این سازمان عامل 
مؤثری بر شكل گيری سياست های مالياتی كشورهای عضو می باشد چرا كه این كشورها تمایل ندارند تدابير 
مالياتی آنها در ارگان حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی به چالش كشيده شوند. موافقت نامه 
كاهش  جهت  در  متقابل  اقدامات  اعمال  با  كه  می دارد  اظهار  این گونه  تجارت،  جهانی  سازمان  تاسيس 
تعرفه ها و دیگر موانع تجاری، می توان توليد و تبادل كاال و خدمات را در سطح جهان گسترش داد. مشابه 
این موضوع در معاهده نمونه مالياتی »سازمان توسعه و همكاری  اقتصادی2« قابل مشاهده است كه بيان 
می دارد هدف نخستين این معاهده زدودن موانعی است كه موجب اعمال ماليات های مضاعف و در نتيجه 

اثر منفی بر تبادل كاال و خدمت شده و گردش سرمایه و فناوری را كاهش می دهد.
2-2- اصول حاکم بر قواعد تجارت جهانی مرتبط با نظام بین المللی مالیاتی

اصل عمل متقابل 
به طور كلی كشورها در مذاكرات دو جانبه خود تالش دارند تا تعادلی ميان امتيازات واگذار شده و آنهایی 
كه اخذ می شوند برقرار كنند. هم چنين اصل عمل متقابل یكی از اصول بنيادین معاهدات دوجانبه مالياتی 
است. این اصل به خصوص در كاهش متقابل ميزان ماليات بر درآمد قابل كسب كه توسط كشور مأخذ 
سرمایه وضع می شود، تبلور می یابد. به عنوان مثال كشور »الف« بخشی از حق خود برای وضع ماليات بر 
یک قلم درآمد خاص در كشور خود را نادیده می گيرد در صورتی كه كشور »ب« هم در همان مورد نسبت 
به درآمدی كه در آن كشور توسط یكی از تابعان كشور »الف« حاصل شده است، از حق خود برای وضع 

ماليات عدول كند )دبور، 2008: 350(.

1. Panel Report, United States – Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations”, Recourse to Article 
21.5 of the DSU by the European Communities, WT/DS108/RW, adopted 20 January 2002.
2. Organization for Economic Co-operation and Development )OECD)
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در معاهده مالياتی نمونۀ سازمان توسعه و همكاری اقتصادی اغلب حق وضع ماليات به كشور سرمایه 
پذیر  سرمایه  كشور  به  بيشتری  اختيارات  متحد  ملل  نمونه  معاهده  كه  حالی  در  می شود،  منتقل  فرست 
از  فهرستی  با  كشورها  مضاعف1  ماليات  اخذ  از  اجتناب  معاهده  انعقاد  برای  مذاكره  فرایند  در  می دهد. 
خواسته ها به پای ميز مذاكره می آیند. بنابراین معاهده ای كه نهایتا امضا می شود ماحصل توافقات سازش 
از  بخشی  یكدیگر،  به  امتيازاتی  دادن  قبال  در  طرفين  آن  جریان  در  كه  است  طرفين  چانه زنی  و  شده 

خواسته های خود را محقق می كنند. 
اصل عدم تبعیض

را  تبعيض  اصل عدم  نوعی  به  كه  مفاهيم مختلفی هستند  مالياتی حاوی  و  تجاری  بين المللی  معاهدات 
بی   ،3)NT( رفتار ملی  و   2)MFN( الوداد  كامله  این مفاهيم اصلی شامل اصل دولت  برجسته می سازند. 
طرفی مبدا سرمایه )CIN(4 و بی طرفی مقصد سرمایه )CEN(5 هستند. دو اصل دولت كامله الوداد و رفتار 
ملی از پایه های اساسی موافقت نامه های گات و سازمان تجارت جهانی به شمار می آیند كه اصل مقدم در 

معيارهای وسيع تر و اصل مؤخر در مقياس داخلی یک كشور اجرا می شوند. 
اصل رفتار ملی در حقوق مالياتی بين المللی هم تبلور یافته است. عالوه بر اینها دو اصل بی طرفی مبدا 
و مقصد سرمایه نيز در این معاهدات مدنظر قرار می گيرند كه البته در خصوص سودمندی بيشتر یكی از 
این دو اختالف نظر وجود دارد. در حالی كه اقتصاددانان اصل، بی طرفی مقصد سرمایه را بيشتر می پسندند، 
شركت های فراملی، حامی اصل بی طرفی مبدا سرمایه هستند )سازمان تجارت جهانی، 2005: 18(، زیرا 
دارد. هم چنين الزم است  اهميت حياتی  آنها  برای  فعاالن محلی  با  رقابت  تبعيض، در سطح  اصل عدم 
تأكيد شود كه نظام مالياتی ضمن اتكا به اصل ممنوعيت تبعيض و برابری شهروندان در مقابل قانون، از 

نابرابری های آنها در عالم واقع و نيل به عدالت مالياتی نباید غافل شود )طاهری،1393: 33(.
 در هر دو معاهده نمونه مالياتی ملل متحد6 و سازمان توسعه و همكاری اقتصادی، یک ماده مستقل به 
اصل عدم تبعيض اختصاص یافته است. ماده بيست و چهارم این دو معاهده دارای ماهيتی كامال یكسان 
هستند. مطابق بند یكم این ماده، تابعان هر یک از دو كشور در كشور طرف دیگر نسبت به شهروندان آن 
كشور مشمول ماليات های سنگين تری نخواهند بود. این شرط به اشخاصی كه مقيم یكی از این دو كشور 
1. Double Taxation Treaty )DTT)
2. Most-Favored-Nation )MFN)
3. National Treatment )NT)
4. Capital Import Neutrality )CIN)
5. Capital Export Neutrality )CEN)
6. United Nations Model Tax Convention
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هم نباشند، قابل تعميم می باشد. در بند دوم، این امتياز، به افراد فاقد تابعيتی كه مقيم یكی از كشورهای 

متعاهد باشند هم اعطا می شود كه مشمول وضع ماليات های سنگين تر نسبت به تابعان قرار نگيرند. 
در كشور طرف  متعاهد  از كشورهای  به یک شركت  متعلق  دائمی  تشكيالت  دارد كه  تاكيد  بند سوم 
دیگر مشمول ماليات های نامطلوب تری نسبت به شركت های تابعه مشابه كه در همان حوزه فعال هستند، 

نخواهد بود. 
در بند چهارم با لحاظ استثناء های مواد قبلی این گونه اظهار می دارد كه بهره یا حقوق مالكانه ای كه 
اشخاص حقوقی یكی از كشورهای متعاهد به افراد مقيم كشور دیگر می پردازد، از جهت تعيين سود مشمول 
الذكر، شامل می شد.  افراد مقيم كشور مقدم  به  ماليات، شامل كسوراتی می شود كه در صورت پرداخت 

همين روش در خصوص بدهی های اشخاص به افراد مقيم كشور طرف دیگر معاهده، اتخاذ می گردد. 
بند پنجم اشخاص حقوقی یكی از كشورهای متعاهد را كه تحت مالكيت كلی یا جزئی تابعان كشور طرف 
دیگر باشند، مشمول مقررات مالياتی مشابه با دیگر اشخاص حقوقی تابع آن كشور می داند و در نهایت بند 

ششم، محتوای این ماده را به تمام انواع ماليات ها تسری می دهد.
 در معاهدات دو جانبه ایران با دیگر كشورها مانند عراق و صربستان نيز ماده بيست و چهارم به اصل عدم 
تبعيض اختصاص یافته است. ماده 24 موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ایران و عراق دارای 
پنج بند است كه بند اول آن مشابه بند اول ماده 24 معاهدات نمونه سازمان توسعه و همكاری اقتصادی 
و ملل متحد است. بند دوم با بند سوم ماده مذكور مطابق است. بند سوم با بند پنجم یكسان است و بند 
چهارم در هر دو مورد یكسان است. بند پنجم موافقت نامه ایران و عراق هم مشابه بخش دوم از بند سوم 
معاهدات نمونه سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و ملل متحد است. اما موافقت نامه مالياتی بين ایران 
و صربستان دارای چهار بند است كه علت آن ادغام موضوع بند پنجم ماده 24 موافقت نامه ایران و عراق 

در بند دوم است.
بندهای الف و ب ماده 107 قانون ماليات های مستقيم )اصالحی سال 1380( مواردی از تبعيض ميان 
اشخاص حقوقی داخلی و خارجی را در بر دارد. در بند الف اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقيم خارج 
از ایران كه به عمليات پيمانكاری در ایران مشغول هستند بر خالف مؤسسات ایرانی كه رسيدگی به درآمد 
مشمول ماليات آنها با ارجاع به دفاتر قانونی انجام می پذیرد، ملزم به پرداخت ماليات مقطوع به مأخذ 12 
البته در مورد قراردادهایی كه از سال 1382 به بعد تنظيم شده اند،  درصد كل دریافتی ساالنه می شوند. 
همان روش رسيدگی به دفاتر، جاری می شود كه در صورت وجود دسترسی به دفاتر قانونی شركت خارجی، 
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این مشكل بر طرف می گردد اما از آنجا كه معموال این چنين نيست، با وضع كسر ماليات تكليفی 5%1 از 
مبلغ قابل پرداخت، پس از تشخيص علی الرأس مشكل استرداد وجوه اضافه پرداخت شده، به وجود می آید 

)آتشی، 1388: 381(. 
این قانون در بند ب، ماليات پرداختی اشخاص حقوقی خارجی یا مقيم خارج را بابت واگذاری امتيازات 
و سایر حقوق از ایران و واگذاری فيلم های سينمایی نيز به مأخذ بيست تا چهل درصد مجموع دریافتی 
عنوان می كند كه می تواند بسيار بيشتر از درصد پرداختی اشخاص تابع ایرانی باشد كه با رسيدگی به دفاتر 
از  واگذاری قسمتی  پيمانكاران خارجی در صورت  ماده،  تبصره چهارم همين  داده می شود. در  تشخيص 
عمليات پيمانكاری به پيمانكاران دست دوم ایرانی، می توانند از پرداخت ماليات بر درآمد تا نسبتی معاف 
پرداختی حقوق  بيمه  بند سوم بخشنامه شماره 4385/19418-211 مورخ 1383/11/7 كسر حق  شوند. 
بگيران بابت بيمه عمر و درمانی را منوط به انعقاد قرارداد با مؤسسات بيمه ایرانی كرده است. اما ماده 143 
مكرر این قانون )الحاقی سال 1388( نمونه ای از عدم تبعيض است كه نقل و انتقال سهام و حق تقدم 

سهام شركت ها اعم از ایرانی و خارجی را مشمول نرخ مالياتی مشابه یعنی نيم درصد می داند.
یكی از موارد بارز اعمال تبعيض مالياتی را می توان در آیين نامه اجرایي قانون حمایت از شركت ها و 
مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات2، مشاهده نمود. در حالی كه طبق تبصره 2 
ماده 105 قانون ماليات های مستقيم، اشخاص حقوقی خارجی نسبت به درآمدهای حاصل از قراردادهای 
انتقال فناوری مشمول ماليات شده اند، این آیين نامه درآمد مشمول ماليات شركت های دانش بنيان داخلی 

از این قراردادها را به مدت 15 سال از پرداخت ماليات موضوع ماده 105 معاف نموده است. 
اصل دولت کامله الوداد

اصل دولت كامله الوداد كه در ماده یک موافقت نامه گات و ماده دو موافقت نامه گاتس3 بيان شده است، 
همان تجسم اندیشه عدم تبعيض ميان كاالها یا خدمات مشابه از كشورهای مختلف است. یكی از ایراداتی 
كه بر توافقات دو جانبه یا منطقه ای وارد می شود این است كه می توانند موجب اعمال تبعيض ميان كشورها 

شده و تاثير نامطلوبی بر تجارت جهانی بر جا بگذارند.
نمونه ای از اصل رفتار دولت كامله الوداد را می توان در ماده 4 قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از 

سرمایه گذاری بين كشورهای عضو اكو و پروتكل اصالحی آن4 مشاهده كرد.

1. هم اكنون ماليات تكليفی طبق بخشنامه 14/1391/043س مورخ 1391/06/21 به 3% كاهش یافته است.
2. مصوب هيئت وزیران مورخ 1391/8/21

3. General Agreement on Trade in Services )GATS)
4. این قانون در تاریخ 1388/9/21 به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
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انعقاد  هنگام  به  اصل  این  كه  حالی  در  ندارد،  متقابل  عمل  اصل  به  توجهی  الوداد  كامله  دولت  اصل 
دوجانبه  معاهدات  انعقاد  دیگر  بيان  به  است.  اهميت  حائز  بسيار  برای كشورها  مالياتی  دوجانبه  معاهدات 
اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، مستلزم یک فرآیند بده بستان1 ميان كشورهای متعاهد است. اصل عمل 
متقابل به عنوان توجيهی برای عدم اعمال اصل دولت كامله الوداد از طرف كشورها در معاهدات دوجانبه 

مالياتی به كار می رود )زستر، 2005 :34(. 
اصل رفتار ملی

اصل رفتار ملی كه در ماده سه موافقت نامه گات و ماده هفده موافقت نامه گاتس2 به آن اشاره شده است، 
به این معناست كه یک كشور متعهد می شود تا همان رفتاری كه نسبت به كاالها و خدمات توليد داخل 
دارد نسبت به كاالها و خدمات وارد شده از مناطق برون مرزی نيز در پی گيرد و رفتار ویژه ای نسبت به 

توليدات داخلی اتخاذ ننماید.
 اشكال رایج رفتار ویژه شامل اقداماتی مانند وضع ماليات ها و پرداخت های تبعيض آميز و غيره است 
)اميدبخش و همكاران، 1389: 428(. بنابر این عالوه بر اعمال تعرفه های گمركی كه بر مبنای اصل عدم 
تبعيض دولت كامله الوداد بر كاالهای وارداتی اعمال می شود، ماليات-های وضع شده داخلی هم باید با 
اصول دولت كامله الوداد و رفتار ملی تطابق داشته باشد. هدف اصلی این قاعده تجاری این است كه مانع 
شود، وضع ماليات های داخلی و دیگر مقررات مرتبط، به عنوان یک ابزار جانشين حمایت تعرفه ای به كار 
برده شود )گزارش سی آر اس، 2005(. البته بدیهی است كه اصل اخير متضمن این برداشت نيست كه 
كشورها نمی توانند امتياز بيشتری به اتباع داخلی داده و یا سخت گيری بيشتری نسبت به اتباع خود داشته 
باشند چرا كه اصل رفتار ملی به عنصر خارجی اشاره داشته است و نسبت به محيط و اتباع داخلی كشورها 

بی تفاوت است )رستمی و همكاران: 1392: 27(. 
اصل رفتار ملی در معاهدات مالياتی نمونه OECD و ملل متحد و اغلب معاهدات مالياتی مبتنی بر آنها 

گنجانده شده است. مثال در ماده 24 معاهده نمونه OECD آمده است:
» تابعان یكی از كشورهای متعاهد در كشور طرف دیگر معاهده، مشمول ماليات یا مقررات مربوطه كه 

شدیدتر از ماليات یا مقررات مرتبط حاكم بر تابعان آن كشور است، قرار نخواهند گرفت...« 
الزم به ذكر است در خصوص ماليات های مستقيم داخلی، وسعت اصل رفتار ملی محدودتر از وسعت 
ميان  ماده 24  در  كه  تمایزی  البته  است.  تجارت جهانی  سازمان  و  گات  موافقت نامه های  در  آن  اعمال 

1. Give and Take
2. The General Agreement on Trade in Services )GATS)
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مقيمان و غير مقيمان قائل شده است، به كشورها اجازه می دهد كه در معاهدات دو جانبه هم رفتار متفاوتی 
با شهروندان بيگانه در پی بگيرند:

» ... این شرط به این معنی نيست كه كشور متعاهد موظف است همان امتيازات و تخفيفات مالياتی كه به 
مقيمان كشور خود بر مبنای وضعيت اجتماعی و وظایف خانوادگی می دهد، به مقيمان كشور طرف دیگر 

معاهده اعطا كند.«
بنابراین هرچند هدف تعهدات دو جانبه مالياتی، زدودن موانع مالياتی بر سر راه جذب سرمایه گذاری های 
بين المللی است، آنها این عمل را به گونه ای كامال بی طرفانه انجام نمی-دهند. طبيعت دوجانبه بودن این 
معاهدات می تواند منجر به این شود كه یک كشور سرمایه فرست بزرگ از قدرت چانه زنی بيشتر نسبت به 

كشور كوچک تر سرمایه پذیر برخوردار شود.
این گونه  قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  ماده هشت  به موجب  ایران  در  رفتار ملی  اصل 

تضمين شده است:
»سرمایه گذاری هاي خارجی مشمول این قانون از كليه حقوق، حمایت ها و تسهيالتی كه براي سرمایه 

گذاري هاي داخلی موجود است به طور یكسان برخوردار می باشند.«
اصول بی طرفی مبدا و مقصد سرمایه

اعمال ماليات های مضاعف بين المللی، مدت ها سدی در برابر دسترسی آزاد به بازارها، گردش آزاد كاال و 
خدمات، و سرمایه بوده و نتيجتا موجب عدم تخصيص بهينه منابع جهانی گردیده است. اعمال ماليات های 
غيرمستقيم نيز بر كاال یا خدمت در كشورهای مبدا و مقصد، می تواند موجب اعمال ماليات مضاعف شود. 
با این وجود اعمال تدابير مرزی مالياتی هماهنگ با موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی، از بروز این 
ميان سيستم های  تعامل  اگرچه  افزوده جلوگيری می نماید.  ارزش  بر  ماليات  مورد  در  به خصوص  معضل 
دیگر  عليه  تبعيض  اعمال  موجب  است  ممكن  سرمایه گذاری  محل  و  سرمایه  مبدا  كشور  ماليات ستانی 
كشورهای سرمایه پذیر یا سرمایه فرست گردد؛ به بيان دیگر ممكن است نظام مالياتی كشورهای متعاهد 
از اصول بی طرفی مبدا و مقصد سرمایه كه دو مبنای اساسی در كارآمدی اقتصادی برای ارزیابی قوانين 

مالياتی كشورها محسوب می شوند، تخطی كنند. 
اصل بی طرفی مبدا سرمایه )CIN(، تبعيضی ميان افراد مقيم و غير مقيم قائل نمی شود. اعمال اصل 
بی طرفی مبدا سرمایه در خصوص ماليات های مستقيم مستلزم این است كه اعمال كل نرخ مؤثر مالياتی بر 
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در یک كشور )شامل ماليات های وضع شده در هر دو كشور مبدا و مقصد( 
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باید صرف نظر از محل اقامت گيرنده آن درآمد، یكسان باشد. بنابراین ماليات مستقيم بر كسی كه در یک 
ترتيب اصل بی طرفی مبدا سرمایه در  بدین  تاثيری نخواهد داشت.  كشور خاص سرمایه گذاری می كند، 
خصوص امر ماليات ستانی موجب حصول اطمينان از این می شود كه شركت های فرا ملی در صحنه جهانی 
از مزیت رقابتی محروم نشوند؛ یعنی شركتی كه در یک كشور دارای نرخ باالی مالياتی ثبت شده و اقامت 
است، اگر در كشوری با نرخ پایين مالياتی سرمایه گذاری كند، مجبور نخواهد بود ماليات های بيشتری از 
شركت های محلی پرداخت كند و توان رقابتی با آنها را از دست دهد. بنابراین مشاهده می شود كه اصل 

بی طرفی مبدا سرمایه ناظر بر مسئله بی طرفی رقابتی است1. 
بر  نباید  ماليات های مستقيم  معناست كه وضع  بدین   )CEN( بی طرفی مقصد سرمایه  اصل  برعكس 
تصميمات شركت ها یا اشخاص مقيم یک كشور در خصوص محل سرمایه گذاری آنها تاثير بگذارد. بنابراین 
اصل بی طرفی مقصد سرمایه ناظر بر مسئله بی طرفی مكانی2 است و در نتيجه ریسک رقابت مالياتی ميان 
حوزه های مختلف مالياتی سرمایه گذاری مستقيم خارجی )FDI(3 را كاهش می دهد. این مهم با حصول 
اطمينان از اعمال مبلغ برابر ماليات های داخلی و خارجی بر یک سرمایه گذاری مشخص، بدون توجه به 
كشور محل سرمایه گذاری و ميزان ماليات های اعمالی آن كشور، تحقق می یابد. بر مبنای این اصل اعمال 
قوانين مالياتی نباید بر تصميم ماليات دهنده كه در كشور محل اقامت یا خارج از آن سرمایه گذاری كند 
تاثيری داشته باشد. در این حالت سرمایه باید در حوزه ای سرمایه گذاری شود كه باالترین نرخ بازگشت 

سرمایه را داشته باشد )كوبتسكی، 2011: 19(
در واقع اعمال كامل اصل بی طرفی مبدا سرمایه مستلزم اتخاذ سياست ماليات گذاری سرزمينی است 
كه طبق آن دولت ها بر تمام درآمدهای كسب شده در حوزه مالياتی خود ماليات وضع می كنند بدون اینكه 
توجهی به مقيم یا غير مقيم بودن سرمایه گذار داشته باشند كه بند اول و سوم قانون ماليات های مستقيم 

ایران ناظر بر همين اصل است: 
» 1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك خود واقع در ایران ...

3- هر شخص حقيقی ایرانی مقيم خارج از ایران نسبت به كليه درآمدهایی كه در ایران تحصيل كند. 
5- هر شخص غير ایرانی ) اعم از حقيقی یا حقوقی ( نسبت به درآمد هایی كه در ایران تحصيل می نماید.«

 اما اصل بی طرفی مقصد سرمایه زمانی تحقق می یابد كه درآمدهای كسب شده تنها در كشور محل اقامت 

1. Competitive Neutrality
2. Locational Neutrality
3. Foreign Direct Investment
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از سرمایه گذاری  ماليات شود و در آن كشور تمایزی ميان درآمدهای حاصل  سرمایه گذار مشمول وضع 
داخلی و خارجی قائل نشوند. این سياست ماليات گذاری را اصل اقامتی یا جهانی می نامند كه بر اساس آن 
بر تمام درآمدهای به دست آمده توسط تابعان مقيم كشور بدون توجه به منبع داخلی یا خارجی آن، ماليات 

وضع می گردد كه بند دوم و چهارم ماده یک قانون ماليات های مستقيم مبرز این اصل است:
»2- هر شخص حقيقی ایرانی مقيم ایران نسبت به كليه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصيل 

می نماید.
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كليه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصيل می نماید.« 

اصول ثبات در قانونگذاری و شفاف سازی1
به  برای كشورهای عضو  تبعيض  از عدم  فراتر  مزایایی  تجارت جهانی  یا سازمان  موافقت نامه های گات 
ارمغان می آورند و با اعمال تعهدات خود، درجه ای از ثبات و پيش بينی پذیری سياست های تجاری اعضا 
را هم فراهم می آورند. مثال با اعمال محدودیت های تعرفه ای، سقفی پدید می آورند كه نمی توان آنها را 
بدون پيشنهاد جبران كننده به كشورهای تاثير پذیر تغيير داد. ماده ده موافقت نامه گات 1994 و ماده سه 
اداری  قوانين، مقررات، تصميمات قضایی و دستورالعمل های  امر شفاف سازی  موافقت نامه گاتس مبين 

هستند.
اغلب توافقات سازمان تجارت جهانی، كشورها را ملزم می كنند كه سياست ها و رویه های خود را با انتشار 
در داخل كشور یا با مطلع ساختن سازمان، به اطالع عموم برسانند. بررسی مداوم سياست های تجاری ملی 
توسط »مكانيزم بازبينی سياست تجاری2«، ابزار علی حده ای است كه شفاف سازی را در سطح داخلی و 

بين المللی ترویج می كند.
معاهدات مالياتی هم مزایایی فراتر از ممانعت از اخذ ماليات های مضاعف بين المللی پدید می آورند. با 
تاسيس چارچوبی تثبيت شده برای ماليات ستانی در كشور مبدا، سرمایه گذاران خارجی می توانند با اطمينان 
بيشتری از مقررات مالياتی، اقدام به تصميم گيری كنند؛ یعنی سرمایه گذاری انجام شده كمتر تحت تاثير 
تغييرات ناگهانی سياست های مالياتی توسط كشور مبدا قرار می گيرد. بند 4 ماده یک موافقت نامه مالياتی 
ميان دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت پادشاهی بحرین می تواند نمونه ای از اعمال اصل شفاف سازی 

قانونی محسوب گردد:
»... مقامات صالحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي یكدیگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي 

1. Transparency
2. Trade Policy Review Mechanism
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مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.«

ماده نه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران نمونه ای از اطمينان بخشی به سرمایه گذاران 
خارجی در خصوص ثبات قانونگذاری است:

» سرمایه گذاري خارجی مورد سلب مالكيت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومی، به 
موجب فرآیند قانونی، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن 

سرمایه گذاري بالفاصله قبل از سلب مالكيت«.
در همين راستا بند »الف« ماده 4 آیين نامه قانون اخير الذكر چنين اظهار می دارد:

»سرمایه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمایه گذار خارجي در این موارد 
حق دریافت غرامت را دارد.«

 البته این اصول مانع از آن نيستند كه محدودیت هایی بر انتقال سرمایه توسط سرمایه گذاران اعمال شود 
مانند مواد ذیل از قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی:

»ماده 13 اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در كشور باقی مانده باشد با دادن پيش 
آگهی سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانونی و تصویب هيات و تائيد وزیر 

امور اقتصادي ودارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود .
با تصویب  اندوخته هاي قانونی  ماده 14 سود سرمایه گذاري خارجی پس از كسر ماليات و عوارض و 
هيات و تائيد وزیر امور اقتصادي و دارایی قابل انتقال به خارج است .«منظور از هيئت1 در مواد فوق الذكر، 
هيئت موضوع ماده 6 قانون است كه مسئوليت اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست های سرمایه گذاری 
از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به كارگيری سرمایه خارجی و خروج سرمایه هم چنين  اعم 

منافع حاصله را برعهده دارد. 
البته به استناد ماده 22 آیين نامه این قانون، درخواست انتقال و خروج سرمایه و عایدات ناشی از آن باید 
مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقاالت پس از 

كسر كليه كسورات قانونی به ميزانی كه مؤسسه حسابرسی یاد شده تائيد می كند، ميسر است.
ماده شش قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار هم در راستای شفاف سازی بيشتر، مركز ملی آمار را 
موظف به ارائه اطالعات آماری مورد نياز فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران به شكل مستمر و روزآمد كرده 
است و طبق ماده 15 همين قانون كليه دستگاه هاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمان ها 

1. اعضای هيئت شامل معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئيس هيئت(، معاون وزیر امور خارجه، معاون رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون 
رئيس كل بانک مركزی و حسب مورد معاونين وزارتخانه های ذی ربط هستند.
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و ادارات كل آنها در مراكز استانها موظفند به سؤاالت نمایندگان تشكلها و فعاالن اقتصادي پاسخ دهند و 
مطالبات و شكایات آنها را بررسي نمایند.

اصل حل و فصل اختالفات1
اختالفات  حل  خصوص  در  آوری  الزام  تعهدات  دارای  جهانی  تجارت  سازمان  یا  گات  موافقت نامه های 
هستند. تعداد قابل توجهی از اختالفات تجاری كه برخی از آنها مرتبط با ماليات-های مستقيم بودند، توسط 
سيستم حل اختالف سازمان تجارت جهانی رسيدگی و ختم شده اند كه البته تصميمات اتخاذ شده این 
ارگان برای كشورهای عضو، الزام آور است. اما برعكس در معاهدات مالياتی رسيدگی به اختالفات طرفين 
در خصوص اجرای توافق نامه، با توافق و رضایت دوجانبه مقامات صالح دو كشور متعاهد ممكن است. این 
روال بيش از آنكه حقوقی باشد، مسئله ای دیپلماتيک است. برخی از معاهدات مالياتی شرط داوری را در 
خود جای داده اند اما حل و فصل اختالفات از طریق داوری به صورت الزام آور هم چنان امری استثنایی 
در این معاهدات محسوب می شود. البته شهروندان در معاهدات مالياتی نسبت به موافقت نامه های سازمان 
از قوانين داخلی  تجارت جهانی دارای حقوق بيشتری هستند چرا كه معاهدات مالياتی تبدیل به بخشی 

كشورها می شوند و شهروندان می توانند در دادگاه ها به آنها استناد كنند. 
بند یک مادۀ 25 معاهدۀ مالياتی نمونه سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به اشخاص اجازه می دهد در 
صورت مشاهده اقدامات، یكی یا هر دو كشور طرف معاهده كه بر خالف شروط این معاهده بر آنها مالياتی 
وضع می كند، صرف نظر از دستور العمل داخلی آن كشور، دعوای خود را در كشور طرف معاهده كه اقامتگاه 
او در آنجاست مطرح كند. در صورتی كه مقامات صالح2 آن كشور اعتراض را وارد بدانند اما نتوانند خود 
راه حلی برای آن بيابند مجاز هستند تا از طریق حصول توافق با مقامات صالح كشور طرف دیگر معاهده، 
موضوع را حل و فصل نمایند. ماده 25 موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ایران و عراق هم راهكار 
مشابهی اتخاذ نموده است. در سایر موافقت نامه های دو جانبه ایران با دیگر كشورها نيز تاكيد بر حصول 

توافق مقامات صالح طرفين گردیده و شرط رجوع به داوری در آنها ذكر نشده است.
»بهبود  عنوان  با  گزارشی  اقتصادی  همكاری  و  توسعه  سازمان  مالی3«  امور  »كميته   2004 سال  در   
فرایند حل و فصل اختالفات مالياتی بين المللی4« منتشر نمود كه در آن 31 پيشنهاد مطرح شده است. 
1. Dispute Settlement
2. در قانون ماليات های مستقيم، مرجع رسيدگی به كليه اختالفات مالياتی، هيئت حل اختالف مالياتی تعيين شده است كه متشكل از یک نفر نماینده 
سازمان امور مالياتی، یک قاضی با معرفی از سوی رئيس قوه قضایيه و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران 

رسمی یا مجامع حرفه اي یا تشكل هاي صنفی یا شوراي اسالمی شهر به انتخاب مؤدي می باشد.
3. Committee on Fiscal Affairs
4. Improving the Process for Resolving International Tax Disputes
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هدف این پيشنهادات اصالح راهكارهایی است كه اختالفات معاهدات مالياتی را از طریق توافق دوجانبه، 
مورد رسيدگی و حل و فصل قرار می دهند. به علت پيچيدگی و ناكارآمدی روال توافقات دوجانبه1 سازمان 
توسعه و همكاری اقتصادی در رابطه با اختالفات مالياتی مانند قيمت گذاری انتقاالت2، هم اكنون مطالعاتی 
در خصوص تاسيس یک نهاد داوری برای رسيدگی به دعاوی بين المللی مالياتی در قالب دیوان دائمی 
بين المللی در حال انجام و مورد بحث است. اتفاق آرای صاحب نظران حقوق مالياتی بر این است كه اصوال 
اگر امكان رجوع اختالف مالياتی ميان سرمایه گذار و دولت به داوری قابل تصور باشد، موضوعی است كه 

باید در موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری )BIT(3 دنبال شود )بنتكاس، 2008: 183(.
قبول سيستم حل اختالف سازمان تجارت جهانی بين دولت ایران و دیگر كشورها با اصل 139 قانون 
سرمایه  دوجانبه  موافقت نامه های  مورد  در  تفسيری  ارائه  با  نگهبان  شورای  اما  ندارد.  هماهنگی  اساسی 
گذاری به سرمایه گذار خارجی اجازه داده كه دعاوی خود عليه دولت ایران را از طریق داوری پيگيری نماید 

)شيروی، 1392 :144(. 
مطابق ماده 19 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:

»اختالفات بين دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاریهاي موضوع این قانون چنانچه 
از طریق مذاكره حل و فصل نگردد، در دادگاه هاي داخلی مورد رسيدگی قرار می گيرد، مگر آنكه در قانون 
موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاري با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در مورد شيوه دیگري از حل و 

فصل اختالفات توافق شده باشد« .
در ماده 9 قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بين كشورهای عضو اكو مقرر شده است، 
چنانچه بين دولت متعاهد و سرمایه گذار خارجی ظرف شش ماه از حصول اختالف، توافقی صورت نپذیرد، 
سرمایه گذار اختيار رجوع به داوری را داشته باشد. در ماده 10 همين روال در صورت بروز اختالف ميان 

دولتين متعاهد نيز اتخاذ شده است.

1. OECD Mutual Agreement Procedures )MAP)
2. Transfer Pricing
3. Bilateral Investment Treaty
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3- نتیجه گیری
سال هاست كه سياست گذاران و كارشناسان اقتصادی از لزوم پيوستن به كاروان تجارت جهانی و رویكرد 
خارجی تجاری سخن می گویند و البته بدیهی است عضویت در سازمان تجارت جهانی یک گام اساسی در 
این مسير محسوب می شود. پذیرفته شدن در این سازمان به طور عرفی منوط به اجماع كشورهای عضو 
است كه این مهم بدون اطمينان دادن به كشورها از هماهنگی قوانين و مقررات داخلی با اصول حاكم بر 

این سازمان كه خود دستاورد سالها تالش و مذاكره بوده است، ممكن نخواهد بود. 
و  تبعيض ها  از  دور  به  تجاری  رقابت  زمينه سازی  سازمان  این  اساسی  اهداف  از  یكی  كه  آنجایی  از 
انحصارگرایی های داخلی می باشد، ضروری است موارد مشكل ساز و غير شفاف قانونی در این زمينه هر چه 
زودتر از چارچوب حقوق داخلی كشور خارج گردد. از جمله موانعی كه در سال های اخير حتی ميان اعضای 
تاثير گذار سازمان تجارت جهانی، موجب بروز اختالف و اعمال جریمه های سنگين شده، قوانين و مقررات 

مالياتی داخلی كشورها بوده است. 
 اصول حاكم بر نظام ماليات ستانی بين المللی در مسير مشتركی با اصول حاكم بر سازمان تجارت جهانی 
سير می كند كه مقصود آن رفع موانع گردش آزاد سرمایه است. برای كشورها همراهی و هماهنگی با نظام 
حقوق بين المللی مالياتی، یک اصل ضروری است كه نمی توان اهميت آن را ناچيز شمرد؛ بدین معنی كه 

رویه های داخلی ماليات ستانی كشورها باید هماهنگ با نظام حقوق بين المللی مالياتی باشد.
هرچند تاكنون گرایش حاكم بر رویه بين المللی معاهدات مالياتی، اصول عدم تبعيض و عمل متقابل از 
دایره شمول این معاهدات دوجانبه استثنا بوده، اما حركت جامعه جهانی به سوی جهانی سازی تجارت، به 
معنای نزدیک شدن تدریجی موافقت نامه های اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تشویق سرمایه گذاری به 
اصول مشترك است. بر مبنای اصل رفتار ملی مصرحه در موافقت نامه گات، برخورد با كاالهای وارداتی باید 
همسان با كاالهای توليد داخل باشد تا اطمينان حاصل شود كه ماليات های تبعيض آميز داخلی به عنوان 

جایگزینی برای تعرفه ها مورد استفاده قرار نمی گيرند.
با این اوصاف از آنجا كه وضع تعرفه بر جریان ورود كاال و خدمت، تنها مانع تجاری است كه از سوی 
سازمان تجارت جهانی مجاز شمرده می شود، جایگزینی موانع غير تعرفه ای مانند نرخ های داخلی تبعيض 
آميز مالياتی با حقوق ورودی می تواند ضمن جبران نقص درآمدهای مالياتی، عدم تخطی از اصولی چون 
رفتار ملی و عدم تبعيض نسبت به كاال یا خدمت خارجی را نيز حاصل نماید. در همين راستا ماده 103 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت را مكلف نموده است موانع غير تعرفه ای و غير فنی موجود را با 
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وضع نرخ های معادل تعرفه ای، رفع نماید.

 نظام ماليات ستانی ایران به خصوص در حوزه ماليات های مستقيم با وجود اصالحات انجام یافته، در 
مواردی مانند ماده 107 قانون ماليات های مستقيم با اصل عدم تبعيض كه یكی از اصول محوری تجارت 
جهانی محسوب می شود، هم خوانی ندارد. هم چنين بخشی از معافيت های مالياتی مذكور در ماده 141 این 
قانون كه مربوط به درآمدهای ناشی از صادرات كاالهای صنعتی می باشد، مشمول یارانه های صادراتی 
ممنوع از سوی سازمان تجارت جهانی است )شيروی، 1392: 135(. در پایان به نظر می رسد رد پای تدابير 
مالياتی متعارض با اصول حاكم بر تجارت جهانی در نظام حقوق مالياتی داخلی كشور چندان چشمگير و 
اثرگذار نباشد و این امكان وجود دارد كه با رفع آنها، گام مؤثری در نيل به بستر مناسب و مستعد جذب 

سرمایه های خارجی بتوان برداشت. 
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